
Beyond Guardian Air
120V: 00634  Model: F159E
230V: 00648  Model: F159F
Model F159E Meets European Comission ozone 
emissions limit. CARB Certified

Teknologi ActivePure®

Ion Generation

Elektrisk Indgangsspænding: 120 VAC  60 Hz
Strømforbrug: 23 Watts to 80 Watts

Mekanisk
Motor: 230 VAC  0.28 Amp 
Luftmængde: 75 CFM - 240 CFM

Luft udveksling 32,61 m² med 4.2 ACH (luft udveksling pr 
time) eller op til 185.81 m² med 1.0 ACH

Dimensioner
(58.4 cm x 50.8 cm x 27.9 cm)
23” H x 20” W x 11” D

Vægt 15.5 kg (34 lbs.)

Driftstemperatur (Returluft) -1.11º C to 35º C

Dækning Op til 185.81 m²

Garanti Begrænset 5 års garanti
(Vilkår og betingelser gælder)

SPECIFIKATIONER :

ANVENDELSESFORMÅL
The Beyond Guardian Air er en enhed beregnet til reduktion af vira, 
bakterier og andre forurenende stoffer i den omgivende luft og 
overflader i store indendørs rum op til 185 m².

FORDELE
• Vores patenteret ActivePure®-certificerede rumteknologi

eliminerer over 99% af alle overflade- og luftbårne forurenende
stoffer

• Desinficerer overflader og luft, fjerner VOC, røg og lugt

• Reducerer luftbårne forurenende stoffer og allergener, der kan
udløse astma og allergisymptomer

• Frisker luft og fjerner lugt uden brug af ozon

• Bærbar, ingen installation krævet

• Lydsvag i drift fra 32db

• Fungerer 24/7

HVORDAN DET VIRKER
• Vores patenteret ActivePure®-teknologi bruger lysbølger og en

katalytisk proces til at producere superoxidioner og hydroperoxider, 
der ødelægger forurenende stoffer på overflader og i luften

• Har et UVC-lys med høj intensitet, der bruger de samme
oxidations- og ioniserende egenskaber som naturligt
forekommende sollys

• Certificeret rumteknologi beskytter og renser kontinuerligt miljøet
omkring dig

• ActivePure® er testet i uafhængige laboratorier og bevist effektivitet
på bakterier, vira, skimmel og svampe på overflader og i luften

UNIKKE FUNKTIONER
• Den eneste luftrenser på markedet, der bruger en eksklusiv

kombination af teknologier, herunder iongenerering, et bedre 
end HEPA-filter og vores patenteret ActivePure®-teknologi til 
at eliminerer 99,97% af partikler så små som 0,1 mikron.

• 4 rensningsniveauer:
Ion generering 
ActivePure® Teknologi 
Kulfiltre
Vandtæt polypropylenfilter

• Energieffektiv

• Styret luftcirkulation

MÅLRETTET KUNDE
• Virksomheder eller andre offentlige indendørs rum, der vedrører 

overfladeforurening eller luftkvalitet

• Personer, der lider af allergi og astma

• Personer med følsomt immunforsvar

• Enhver, der er interesseret i indendørs miljøkvalitet eller deres 
helbred

ActivePure®-teknologien indbygget i hver Beyond Guardian Air er baseret på en variation af den 
teknologi, der oprindeligt blev udviklet til brug på den internationale rumstation og er anerkendt som 
den eksklusive Certified Space Technology ™ i sin kategori.
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